
 

Sessió de Coordinació del 27 de setembre de 2016 
 
Assistents: Albert Cabús, Leo Delgado, Carme Jaume, Ricard Mañé, Joan Mollà, Neus Peraire, 
M. Carme Planas, Ricard Pons, Lidia Rodrigo, Jesús Ventura, Maria Vila 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l'acta del 20/09 
2. Assemblea del 29 de setembre: 

- Ordre del dia i responsables: 
     · Valoració del moment polític actual 
     · Valoració dels actes de la Diada Nacional 
     · Actes duts a terme des de la darrera assemblea (7 de juliol) 
     · Proposta d’actes a realitzar properament 
     · Estat comptable de l’11S (aproximació al balanç econòmic) 
     · Torn obert de paraules 
- Com organitzem el debat? 

3. Acte de Rodalies 13 i 14 d'octubre: 
- Disposició dels rellotges (dissenyador/responsables) 
- Cartell, hashtag,  
- Gravació de l'audio 
- Fotografies i difusió per les xarxes 

4. Difusió i entradeta: 
- Organització whatsApp i alternatives 
- Dimecres documentals 
- Tema de l'entradeta: 

5. Entrevista amb la Regidora Laura Pérez 
6. Multiparades 
7. Com eixamplem la nostra base social (tema de debat i si hi ha temps) 
8. Alguna Informació Més 

__________ 
 
1.  Pendent de fer algunes apreciacions, l’acta del día 20 de setembre s’aprovarà per a la seva 

publicació en els pròxims dies. 
 
2.  Assemblea 29/10 

 La valoració del moment polític actual anirà a càrrec de l’Albert Cabús. En aquest punt es 
demana la presència d'algun membre del SN en aquesta assemblea i/o properes. 

 En Joan Mollà mirarà de participar i valorar els actes de la Diada Nacional. Es proposa fer 
una relació dels números de la Diada: participants (utilitzar l’estudi fet pel Joan Salvador 
Vilallonga), metres de pancarta, voluntaris mobilitzats, samarretes distribuïdes, punts 
repartits, persones inscrites al tram, etc. I també parlar de l’èxit en superar les 
expectatives. Generar debat i intentar canviar la dinàmica per organitzar els actes amb la 
participació de més membres a la part organitzativa. 

 Els actes realitzats els presentarà la Neus Peraire i els prepararà el Ricard Pons. 
 Parlarem de propostes d’actes a realitzar, donar peu per organitzar els treballs en grups o 

comissions. S’informarà de l’Acte de Rodalies. Aquest punt el farà l’Albert Cabús. 
 L’apunt econòmic anirà a càrrec del Ferran Alejandre. 
 Torn obert de paraules. La Carme Jaume comentarà l’activitat que es fa amb les botigues 

amigues. 
 

3.  L’acte de Rodalies està previst pel dijous 13 (al carrer Numància) i el divendres 14 d’octubre 
(al Calaix). Es planteja fer un rectangle a la primera “performance” i hi ha algunes idees per al 
sortidor que cal acabar de dissenyar, Se n’encarreguen el Ricard Mañe i la Carme Jaume. 
Caldrà fer fotos per difusió, cosa que comentarem amb el Josep Lluís Gonzalez. També en 



 

parlarem amb un altre col·laborador. S’han de gravar sons per anar reproduint, imitant la 
megafonia de les estacions. Demanarem la col·laboració de Sants 3 Ràdio.  Prepararem un 
llapis amb 1 hora de gravació.  Ricard Pons els ho comenta. Es repartiran octavetes editades 
per l’ANC. 

 
4.  Es comenten les diverses opcions per organitzar una resposta ràpida a les accions del govern 

espanyol. El millor seria utilitzar totes les alternatives disponibles, via whatsapp, fax, telèfon, 
xarxes socials. El 28 es farà l’últim “Dimecres documentals” i es replantejarà la fórmula actual. 
Es pretén fer-ho més obert al barri, potser a la sala de conferències de Cotxeres. Potser es 
podria retransmetre per streaming (en directe a través d’internet). L’entradeta de 
l’Indepensants es farà sobre la qüestió de confiança. 

 
5.  Ja està demanada. Si no ens diuen res aviat, farem un escrit formal. Es comenten els temes a 

tractar. 
 
6.  Multiparades: La propera serà a Ciutat Vella (2 d’octubre). Fa falta gent, i cal apuntar-se al 

doodle. Se’n farà una altra a L’Hospitalet el 16 d’octubre. Parades: Les properes són a 
Bellvitge els dissabtes 8 i 22. Hi continuarem donant suport. 

 
7.  Es debaten diverses opcions x eixamplar la nostra base social: parlar sobre immigració, fer 

activitats relacionades amb el Procés Constituent o sobre l’eterna preocupació de les 
pensions, etc. Es comenta que al SN es treballa en un futur projecte relacionat amb el tema i 
que una de les coses que es mencionen es la potenciació del racó del xerraires. Parlem de fer 
més actes com el que vam fer sobre els referèndums de Suïssa per veure com s’organitzen a 
altres països sobre diferents temes. Hi ha una pluja d’idees. S’aprofitarà un estudi fet per 
l’ANC. 

 
8.  Alguna informació més 

 Proposem el 10 d’octubre per a la presentació de l’Anuari Media.Cat. Hem de veure quins 
temes ens poden interessar. 

 Programem la propera Assemblea de socis i adherits pel dijous 27 d’octubre. 
 Hi haurà un altre BSN (trobada de socis de territorials del Barcelonès amb membres del 

Secretariat Nacional) probablement el 3 de novembre. 
 Hi ha possibilitat de fer una passejada a Montjuic al novembre, potser dissabte 19, sobre 

l’exposició sobre la tecnologia de les elèctriques. 
 Plantegem fer un acte de carrer, potser amb un vermut o una paella. 
 Hi ha bons moments per fer trobades:  divendres 30 de setembre hi haurà el pregó de les 

festes d’Hostafrancs i, dissabte, el ball de rams. 
 Recordar que el Correllengua és el dia 22 d’octubre. 

 
__________ 
 
I donem per finalitzada la reunió a les 22:10h. 
 


